
 

 

 

 

Stichting Kenniscentrum TGG 

Het Kenniscentrum TGG wil meer bekendheid 
geven aan een problematiek, waarmee 
hulpverleners en andere professionals in 
toenemende mate in hun werk te maken 
krijgen. Het gaat om overlevers van misbruik 
dat plaatsgevonden heeft of nog steeds 
plaatsvindt binnen georganiseerde 
pedoseksuele netwerken. Als gevolg daarvan 
hebben zij meestal een dissociatieve 
identiteitsstoornis (DIS) ontwikkeld, waar een 
scala aan posttraumatische klachten deel 
van uitmaakt.  

Wat is Transgenerationeel Georganiseerd Geweld? 

Het herhaaldelijk, georganiseerd, systematisch en sadistisch misbruiken van mensen - variërend van 
zeer jonge kinderen tot en met volwassenen - op fysiek, psychisch, seksueel en/of emotioneel vlak, 
meestal in groepsverband. 

o Hierbij kan gebruik gemaakt worden van leerprogramma’s, mind-control, desinformatie, rituelen, 
isolatie en het medeplichtig maken van slachtoffers. Dit heeft ernstige dissociatieve problematiek 
tot gevolg, met als doel totale controle over de slachtoffers en tot dader gemaakte slachtoffers.  

o Als gevolg van de dissociatieve persoonlijkheidsstructuur van de individuele slachtoffers kunnen 
deze mensen functioneren in onze maatschappij, ondanks de veelal beschreven banden met (zware) 
criminaliteit, (kinder)porno, (kinder)prostitutie, mensenhandel en andere vormen van uitbuiting. 

o Deze netwerken zijn veelal transgenerationeel en lijken te bestaan uit een aantal gesloten (familie) 
systemen en ze functioneren buiten beeld van onze samenleving. 

o Vaak lijkt het doel te zijn dat kinderen verhuurd of verkocht kunnen worden aan besloten groepen, 
parallelle netwerken waar de kinderen geprostitueerd worden. 

 

Voorbeelden van geweld bij TGG 
 

TGG is een zeer systematische en sadistische vorm van lichamelijke, seksuele en psychologische 
mishandeling van kinderen en volwassenen, veelal in steeds terugkerende wijzen van geweld. Vaak gaat 
transgenerationeel georganiseerd geweld gepaard met andere vormen van mishandeling, incest of 
verwaarlozing in de thuissituatie. Een aantal door overlevers genoemde ervaringen: 
 

 

kinderprostitutie en videomateriaal van zeer ernstig misbruik  
 

getuigenissen over rituelen  
 

herhaaldelijke bedreiging met de dood, verbaal en/of door het 
slachtoffer daadwerkelijk bijna dood te laten gaan 
 

 

onthouding van slaap en voedsel, 
gedwongen druggebruik 

 

psychische mishandeling, vernedering, hersenspoeling, 
onderdrukking, programmering, manipulatie 
 

 

gebruik van liederen en spreuken  



 

 

 
 
 
Signaleren van TGG 
 

Als hulpverlener kun je geconfronteerd 
worden met verhalen waar één of 
meerdere van de bovengenoemde 
ervaringen in genoemd worden. Dit is een 
indicatie dat er sprake zou kunnen zijn 
van TGG. Verder is het raadzaam alert te 
zijn op alle symptomen die wijzen op DIS 
en daarmee gepaard gaande 
posttraumatische stress klachten zoals 
nachtmerries, herbelevingen (het 
opnieuw beleven van een traumatische 
ervaring alsof het nu gebeurt), verslaving, 
automutilatie, suïcidaal gedrag, sociaal 
isolement, en apathie. 
 
Daarnaast kan er sprake zijn van verschijnselen die specifiek op geritualiseerd misbruik kunnen wijzen: 
extreme, vaak ongewone, angsten en diepgaand wantrouwen, bijvoorbeeld jegens politie, artsen, 
therapeuten en geestelijken, evenals extreme angst voor of obsessie met bloed, voor bepaalde 
instrumenten van bijvoorbeeld artsen of gynaecologen of angstreacties bij bepaalde kleuren zoals rood, 
paars en zwart. Verder is er in de meeste gevallen van TGG zoals genoemd sprake van een dissociatieve 
identiteitsstoornis (DIS). 
 
Wat te doen bij een vermoeden van TGG? 
 

o Erkenning geeft de client rust en vertrouwen en (vaak voor het eerst) de mogelijkheid tot een echt 
contact met een medemens. De innerlijke chaos kan geleidelijk enigszins geordend worden door de 
ervaringen samen door te spreken. 

o Een open en tegelijkertijd ondersteunende houding is essentieel. Luister vooral en stel open vragen. 
o Oefen op geen enkele wijze druk uit.  
o Houd helder dat de verantwoordelijkheid van keuzes bij de betrokkene ligt.  
o Het is goed om concrete ondersteuning te bieden voor het omgaan met het dagelijkse leven als dat 

nodig en mogelijk is. 
o Zorg goed voor jezelf en zoek advies en ondersteuning (binnen de grenzen en mogelijkheden van het 

beroepsgeheim). Verwijs waar wenselijk en mogelijk door naar een ervaren hulpverlener.  
o Houd voor ogen dat de betrokkene en/of zijn/haar dierbaren nog ernstig onder druk kunnen staan.  
o Houd er rekening mee dat er een reële mogelijkheid is dat er aanhoudend contact is met het netwerk. 
o Respecteer dat het voor de overlever veiliger kan voelen om het netwerk te volgen in plaats van te 

verlaten. Er kunnen (geprogrammeerde) deelpersoonlijkheden aanwezig zijn die een genezingsproces 
saboteren door onware informatie te vertellen of terug te rapporteren aan het netwerk. 

Ga naar www.kenniscentrumtgg.nl voor meer informatie over het Kenniscentrum TGG, onze activiteiten 
en veel informatiebronnen op het gebied van TGG. 


